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EXPEDIENT i DENOMINACIÓ
ASSUMPTE

SRV 2019-0101 «Serveis d’arquitectura tècnica associats a les obres de
construcció del nou Polilleuger Joan Rebull: Direcció d’execució ,
control de qualitat i coordinació de seguretat i salut ».
Aprovació d’expedient de contractació

RESOLUCIÓ
Reus Esport i Lleure SA (en endavant RELLSA) és una entitat del sector públic participada 100% per
capital municipal, l’objecte social de la qual és “la construcció, promoció, gestió, administració,
explotació i millora per compte propi, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus
d’instal·lacions i equipaments esportius, recreatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la
societat o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament o pugui tenir per concessió, arrendament o
qualsevol altra forma admesa en dret”.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Reus, en sessió de 15 de juny de 2018, va determinar
l'adscripció de l’immoble: Finca situada a l’avinguda Onze de setembre, número 8A, amb referència
cadastral 188904 CF4518G 000 YF per a la construcció del poliesportiu lleuger adjacent a l'escola
CEIP Joan Rebull de Reus.
En el marc d’aquesta adscripció, en data 10 de juliol de 2018 es formalitzà un conveni d’inversions
entre RELLSA i l'Ajuntament de Reus en virtut del qual RELLSA, entre altes obligacions, es
comprometia a dur a terme els procediments de licitació, adjudicació i contractació pertinents a
tercers de les actuacions del present conveni, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic. Per
tant, d’aquestes obligacions en deriva la licitació de la contractació complementària de les obres
relativa als serveis associats a les obres de construcció del futur polilleuger Joan Rebull (direcció
executiva- coordinació de seguretat i salut - control de qualitat i liquidació), l’aprovació de
l’expedient de contractació de la qual és l’objecte d’aquesta resolució.
Atès s’ha validat l’informe de necessitats i s’han dictat els informes previs favorables – i s’han
implementat les observacions en ells manifestades- a efectes de supervisió i control jurídic en
matèria de contractació pública i control econòmic i financer.
Aquesta resolució es dicta en l’àmbit de la contractació pública, i RELLSA té en aquest àmbit, el
caràcter i estatut de poder adjudicador no administració pública, d’acord amb l'article 3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). Pel que fa a l’òrgan de
contractació, aquest recau en l’apoderat de la gerència de RELLSA, de conformitat amb l’escriptura
de data 22 d’abril de 2013 (notari Sr. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, amb protocol núm. 876) al seu 4t,
estipulació 2a, relativa a les facultats conferides a la gerència.
D’acord amb les facultats conferides en els articles 51 i 117 de la LCSP,
RESOLC:
1. APROVAR l’expedient de contractació SRV 2019-0001 així com el plec de clàusules
administratives que ha de regir aquesta licitació, mitjançant procediment obert no harmonitzat i de
tramitació ordinària.
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2. PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant de RELLSA, de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el plec esmentat.
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